
ett material utvecklat för 
HÄNDER & TUMMAR!

• Komponerad för att optimera 
 funktion och komfort

• Material under ständig utveckling

• Mjuk insida

• Material som andas

• Torkar snabbt

• Lågabsorberande

• Tvättas i maskin

• Klippas i utan att fransa

• Materialen testade för kroppsnära 
 textilier enligt SGS

• Anpassad funktion där det behövs

• Ger en bekväm och sval känsla

• Inga hårda kanter

• Snörning för anpassningsbar storlek 
 och anpassat stöd

• Genom den låga profilen hos ortoserna  
 kan dessa användas under handskar



ett material som utvecklats enbart 
för handleds- och tumortoser.

SELECTION® AIR
Tunt, mjukt och 100% 

luftgenomsläppligt material. 
Används i de delar av ortosen 

där textilen inte skall kännas och 
inte får vara varm. Ger en extra 

följsam funktion.

SELECTION® 
POWERNET

Funktionsbäraren som är den 
inre textila nätstrukturen. Denna 

ger materialet sin perfekta elasticitet 
och återhämtning för ett bra och 

följsamt stöd.

SELECTION® 
AIR & POWERNET

Kombinationen ger en anatomisk 
följsamhet som tillåter rörelse 
där ingen inskränkning behövs 
och stabilitet där det behövs. 

En perfekt passform med mjuk 
insida och slitstark utsida. 
Elegant med hög komfort.

SELECTION® 
Alla våra material testas omsorgsfullt vid internationellt godkänt testinstitut för att säkerställa 
att de inte innehåller några ämnen som kan vara skadliga för barn eller vuxna.  
De kardborrband som används i produkterna är noga utvalda för att passa för just sin funktion 
och har även testats för att kunna öppnas och stängas många gånger utan att slitas ut.



SELECTION® SOFT 

SELECTION® Soft är en medium-stabil handledsortos som har den formade 
CS-skena på volarsidan och en mjukare (1 cm bred) rak plastskena på dorsalsidan. 
Båda skenorna är uttagbara. Den har en låg skärning i handen för att följa handens 
naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta 
fritt. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand 
och möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snörningen 
kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Justerbart 
tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något 
med sax för optimal passform. Ortosens längd är 18 cm på volarsidan.

Avsedd användning
Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade 
överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

Underarms-
mått*

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö X-Small < 11 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö Small 11 - 14 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö Small Plus 11 - 14 cm 18 - 21 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö Medium 14 - 17 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö Medium Plus 14 - 17 cm 21 - 24 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö Large 17 - 20 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö Large Plus 17 - 20 cm 24 - 27 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö X-Large 20 - 23 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö X-Large Plus 20 - 23 cm 27 - 30 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö XX-Large 23 - 26 cm

35204/35205 Svart/Beige Vä/Hö XX-Large Plus 23 - 26 cm 30 - 33 cm

*endast på plus-storlekar vid bredare underarm.

SELECTION® CS-SKENA

Vår blå CS-skena, tillverkad av Polypropylen (PP), är anatomiskt förformad i 
handens viloställning för att, enligt antropometisk data, passa en majoritet av en 
vuxen befolkning. Kan omformas genom att hettas upp med värmepistol. Skenan 
är uppbyggd av tunnare och kraftigare partier där det kraftigaste stödet ligger vid 
handleden för att sedan tunnas ut och avslutas i skenans lätt utböjda ändar som 
inte ger obehagligt tryck. Detta ger ett dynamiskt stöd med god stabilisering, där 
det önskas. 

Art. nr. Färg Storlek Antal
35210 Blå En storlek 10 st/fp.



SELECTION® RIGID 

SELECTION® Rigid är en medium-stabil handledsortos med tumdel. 
Ortosen har den formade CS-skena på volarsidan och en mjukare (1 cm 
bred) rak plastskena på dorsalsidan. Båda skenorna är uttagbara.Tumdelen 
ger genom sitt stabilare material ett bra stöd. Utformningen av tumdelen 
ger stöd åt thenarmuskulaturen och håller tummen i neutralläge. Den låga 
skärningen i handen följer handens naturliga böjveck. Eftersom snörningen 
kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. 
Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en 
hand och möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Justerbart 
tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen 
något med sax för optimal passform. Ortosens längd är 18 cm på volarsidan.

Avsedd användning
Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, 
arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa 
förändringar.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

35206 Svart Vä/Hö X-Small < 11 cm

35206 Svart Vä/Hö Small 11 - 14 cm

35206 Svart Vä/Hö Medium 14 - 17 cm

35206 Svart Vä/Hö Large 17 - 20 cm

35206 Svart Vä/Hö X-Large 20 - 23 cm

35206 Svart Vä/Hö XX-Large 23 - 26 cm

SELECTION® SHORT 

Smidig, elastisk handledsortos utan skena men med förstärkning på 
volarsidan. Ortosen som är kortare än SELECTION® Handledsortos Soft 
och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men 
ger kompression. Den har en låg skärning i handen för att följa handens 
naturliga böjveck. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar 
risken att tummen positioneras felaktigt. Låsningssystem med snörning 
är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom 
materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax 
för optimal passform.  Ortosens längd är 13 cm på volarsidan.

Avsedd användning
Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärt-
tillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, 
vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. 
Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga och/eller 
monotona rörelsemoment

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

35222/35223 Svart/Beige Vä/Hö X-Small < 11 cm

35222/35223 Svart/Beige Vä/Hö Small 11 - 14 cm

35222/35223 Svart/Beige Vä/Hö Medium 14 - 17 cm

35222/35223 Svart/Beige Vä/Hö Large 17 - 20 cm

35222/35223 Svart/Beige Vä/Hö X-Large 20 - 23 cm



SELECTION® OPEN WRIST 

SELECTION® Open Wrist är en helt öppen modell för att underlätta 
på- och avtagning av ortosen. En medium-stabil handledsortos som har 
den formade CS-skena på volarsidan och en mjukare (1 cm bred) rak 
plastskena på dorsalsidan. Båda skenorna är uttagbara. Den har en låg 
skärning i handen som följer handens naturliga böjveck och urtagningen 
runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Det extra “hållbandet” 
på insidan kan klippas bort om man önskar det. Ortosen har ett integrerat 
stabiliserande dragruntband och tas enkelt på med en hand. Ortosens 
längd är 18 cm på volarsidan.

Avsedd användning
Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska 
eller degenerativa förändringar.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

35207 Svart Vä/Hö X-Small < 11 cm

35207 Svart Vä/Hö Small 11 - 14 cm

35207 Svart Vä/Hö Medium 14 - 17 cm

35207 Svart Vä/Hö Large 17 - 20 cm

35207 Svart Vä/Hö X-Large 20 - 23 cm

EXTRA BAND 

Till våra handledsortoser finns extra band som kan fästas i kardborrbandet 
för att öka stödet runt handleden. Bandet (46032) är vändbart och passar 
både till SELECTION® och VISSION™ produkterna. Kan klippas till önskad 
längd utan att det fransar sig. Testat för att hålla att öppna och stänga många 
gånger. Modell 35212 och 35213 passar till SELECTION® modellerna.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Bredd Förp.
46032 Svart Bilateralt En storlek 5,5 cm 1 st.

35212 Svart Bilateralt En storlek 5 cm 1 st.

35213 Beige Bilateralt En storlek 5 cm 1 st.

46032

35212

35213



SELECTION® BROMSA 

Selection bromsa handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att 
avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennis-
armbåge. Ortosen har mjuka plastskenor på handryggen, justerbart band för 
tummen och SELECTION® snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja 
att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen 
bättre sluter om handen och ger en bättre passform. Ortosens längd är 15 cm 
på volarsidan.

Avsedd användning
Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecificerad 
smärta.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

35208 Svart Vä/Hö X-Small <11 cm

35208 Svart Vä/Hö Small 11-14 cm

35208 Svart Vä/Hö Medium 14 - 17 cm

35208 Svart Vä/Hö Large 17 - 20 cm

35208 Svart Vä/Hö X-Large 20 - 23 cm

SELECTION® OPEN WRIST BARN 

En medium-stabil handledsortos för barn som har en uttagbar formad 
aluminiumskena på volarsidan. Ortosens unika egenskap med två tumband, 
ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen, ger en bättre 
kontroll av tummens abduktion och adduktion. SELECTION® Open Wrist 
Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska 
smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en 
handled efter trauma/operation. Ortosens längd är 16 cm på volarsidan.

Avsedd användning
Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation. 

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
handled

Handflats-
mått

Längd på 
volarsidan

35306 Svart Vä/Hö Small 11,5 - 14 cm 7 - 8 cm 14,5 cm

35306 Svart Vä/Hö Medium 12 - 15,5 cm 8 - 9 cm 17 cm

35306 Svart Vä/Hö Large 14 - 16,5 cm 8 - 9 cm 17,5 cm



SELECTION® BARN 

Medium stabil handledsortos speciellt utvecklad för barn. Ortosen 
har en uttagbar aluminiumskena på volarsidan och två dragband för 
en enkel och steglös låsning som även möjliggör anpassning av vidden 
vid bredare underarm. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan 
minskar risken att tummen positioneras felaktigt.  Tumbanden är 
justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att 
tilltala barnen. Ortosens längd är 11 - 17,5 cm på volarsidan.

Avsedd användning
Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd 
och/eller korrigering. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
handled

Handflats-
mått

Längd på 
volarsidan

35305 Svart Vä/Hö XX-Small 8,5 - 11 cm 5-6 cm 11 cm

35305 Svart Vä/Hö X-Small 10 - 12,5 cm 6-7 cm 13,5 cm

35305 Svart Vä/Hö Small 11,5 - 14 cm 7-8 cm 14,5 cm

35305 Svart Vä/Hö Medium 12 - 15,5 cm 8-9 cm 17 cm

35305 Svart Vä/Hö Large 14 - 16,5 cm 8-9 cm 17,5 cm

SELECTION® Tumortos BARN 

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. Ortosen är avsedd att 
positionera tummen i en funktionell ställning för att underlätta grepp-
funktionen och stödja CMC- och MCP1 lederna. Designen omsluter 
thenarmuskulaturen och ger stöd samt förbättrar positioneringen. Den 
turkosa öglan i slutet av handledsbandet underlättar att ta av ortosen 
med ett enkelt grepp. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas 
vid behov.

Avsedd användning
Positionering av handen efter Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk 
hand vid Cerebral Pares. Arthrogryposis. Reumatiska sjukdomar.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

Handflats-
mått

35300 Svart Vä/Hö XX-Small 8,5 - 11,5 cm 5 - 6 cm

35300 Svart Vä/Hö X-Small 10 - 12,5 cm 6 - 7 cm

35300 Svart Vä/Hö Small 11,5 - 14 cm 7 - 8 cm

35300 Svart Vä/Hö Medium 12 - 15,5 cm 8 - 9 cm

35300 Svart Vä/Hö Large 14 - 16,5 cm 8 - 9 cm



SELECTION® Tumortos SOFT 

Smidig och elastisk tumortos som avlastar tummens leder och ger ett lätt 
stöd. Vid lindrigare CMC- och MCP tillstånd ges avlastning men medger 
ett aktivt “pinch-grepp”. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta 
muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Avsedd användning
Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig 
CMC-1 artros.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

35200 Svart Vä/Hö X-Small < 13 cm

35200 Svart Vä/Hö Small 13-15 cm

35200 Svart Vä/Hö Medium 15-17 cm

35200 Svart Vä/Hö Large 17-20 cm

35200 Svart Vä/Hö X-Large >20 cm

35201 Beige Vä/Hö X-Small < 13 cm

35201 Beige Vä/Hö Small 13-15 cm

35201 Beige Vä/Hö Medium 15-17 cm

35201 Beige Vä/Hö Large 17-20 cm

35201 Beige Vä/Hö X-Large >20 cm

SELECTION® Tumortos RIGID 

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. 
Utformningen ger stöd åt thenarmuskulaturen, håller tummen i neutralläge 
samt avlastar CMC- och MCP och medger ett aktivt “pinch-grepp”.  Vid 
vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan 
klippas till önskad form.

Avsedd användning
Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig 
till moderat CMC-1 artos.

Art. nr. Färg Vä/Hö Storlek Omkrets 
Handled

35202 Svart Vä/Hö X-Small < 13 cm

35202 Svart Vä/Hö Small 13-15 cm

35202 Svart Vä/Hö Medium 15-17 cm

35202 Svart Vä/Hö Large 17-20 cm

35202 Svart Vä/Hö X-Large >20 cm

35203 Beige Vä/Hö X-Small < 13 cm

35203 Beige Vä/Hö Small 13-15 cm

35203 Beige Vä/Hö Medium 15-17 cm

35203 Beige Vä/Hö Large 17-20 cm

35203 Beige Vä/Hö X-Large >20 cm
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